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הודעת הבהרה מס' 2

מכרז פומבי מס' 41/2017
מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות גישור ,סלילת כבישים ,תוואי מסילתי ,מעבר תחתי לרכב ,קירות תומכים,
ניקוז ,ביוב ,מים ,חשמל ,תאורה ,פיתוח פארק הקישון ,גינון ,השקיה ,תנועה ,שילוט ,תמרור ,שימור מבנים
והסדרי תנועה זמניים במסגרת ביצוע מכרז דרומי ( ,)DP02במסגרת פרויקט "חיבורי נמל המפרץ"
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה נוף) הקבועות
בסעיף ( 15על תת סעיפיו) להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז) ,מצורף בזאת
למכתב זה מענה לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת המכרז וכן תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז
המסומן כ"נספח א".

.2

אין נוסח השאלות המפורט בנספח א' זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלה אשר פנו ליפה נוף וכי לא
בהכרח נענתה כל שאלה.

.3

כאמור בסעיף  15.5להזמנה להציע הצעות ,במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שומרת המזמינה על זכותה
לענות על כל או על חלק משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

.4

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם
גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר .וכל מציע נדרש לצרף העתק חתום
בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף ,ככל
שתפורסם.

.5

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.

.6

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל
הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה
שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.

בברכה,

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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נספח א'  -מענה המזמינה לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת המכרז
מס'
.1
.2
.3

סעיף
מסמך
ההזמנה להציע סעיף 5
הצעות
ההזמנה להציע סעיף 5
הצעות
ההזמנה להציע סעיף 7.3
הצעות

.4

ההזמנה
הצעות

להציע סעיף 7.3

.5

ההזמנה
הצעות

להציע סעיף 7.3

.6

ההזמנה
הצעות

להציע סעיף 7.3

.7

ההזמנה
הצעות

להציע סעיף 7.4

.8

ההזמנה
הצעות

להציע סעיף 7.4

.9

ג' 1-פרק 43
מסמך
מוקדמות ,מפרט
ואופני
מיוחד

תשובה
שאלה
נבקשכם לדחות את המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הבקשה נדחית .אין שינוי ביחס למועדים שפורסמו בהודעת הבהרה מס' 1
מיום 28.12.17
במכרז.
הבקשה נדחית .אין שינוי ביחס למועדים שפורסמו בהודעת הבהרה מס' 1
נבקשכם לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
מיום 28.12.17
נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שההיקף הכספי של הפרויקט הבקשה נדחית.
שנדרש להציג על מנת להוכיח את עמידת המציע בתנאי זה יהיה
נמוך מ ,₪ 90,000,000-כפי שנקבע.
נבקשכם להפריד את הדרישה הכלולה בתנאי הסף ,ביחס הבקשה נדחית.
לשטחו של הגשר הנדרש שיכלל במסגרת הפרויקט המוצג לצורך
הוכחת העמידה בתנאי סף זה ,מדרישת ההיקף הכספי של
הפרויקט.
נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם הבקשה נדחית.
באמצעות הצגת פרויקט בו בוצעו מספר גשרים בהיקף מצטבר
של יותר מ 3,000-מ"ר.
נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו הבקשה נדחית .תנאי הסף נדרש להתקיים במציע עצמו.
באמצעות הצגת ניסיונה של חברה הקשורה למציע (כגון חברה
בת וכיו"ב).
נבקשכם לשנות את תנאי הסף ולקבוע שלצורך הוכחת העמידה הבקשה נדחית.
בתנאי הסף ניתן יהיה להציג פרויקטים שתחילת ביצועם היה
משנת  2008ואילך ,ולא משנת  2010ואילך כפי שנקבע.
נבקשכם לשנות את תנאי הסף ולקבוע שלצורך הוכחת העמידה הבקשה נדחית.
בתנאי הסף ניתן יהיה להציג פרויקטים בהם שימש המציע גם
כקבלן משנה.
נבקשכם לשנות את ההוראות הכלולות בסעיפים אלה ,לפיהן לא הבקשה מתקבלת.
יאושר לעשות שימוש באלמנטים טרומיים דוגמת "טר ארמה" מובהר ,כי ניתן יהיה להשתמש באלמנטים טרומיים גדולים ,אולם ככל שיבחר
המציע הזוכה לעשות שימוש באלמנטים אלה ,יידרש המציע הזוכה לתכנן את
או "מקרס".
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מדידה ותשלום
מיוחדים
מפרט לעב' בטון
באתר ,פרק 43
יצוק
קרקע
קירות
משוריינת ועב'
מסגרות

.10

נמל
וחיבורי
גשרים מעל כביש
BR-05 W :22
(גשרי
+E
מקטעים).
מסמך ד'  -כתבי פרק 44
כמויות ומחירים

הביצוע באמצעות האלמנטים הללו ולאשר את התכנון מול כל הגורמים
הרלוונטיים ,לרבות רכבת ישראל ,הצוות המלווה של גשרי הקישון בועדות
התכנון המקומי בעיריית חיפה ובועדת התכנון המחוזית חיפה ומול כל גורם
אחר אשר לגביו תחליט יפה נוף שאישורו נדרש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
מובהר ומודגש ,כי אישור התוכניות כאמור ייעשה על ידי המציע הזוכה,
באחריותו ועל חשבונו וכל זאת בטרם ביצוע העבודות.
עוד מובהר ומודגש ,כי לא תותר כל חריגה מלוחות הזמנים של הפרויקט בשל
השגת האישורים האמורים.

בסעיפים  5.44.1.10ו 5.44.1.900-שבפרק זה קיימים שני סעיפי .1
מעקות .נבקשכם לפרט לאיזה פריט או טיפוס שייך כל מעקה.
.2
.3

סעיף  5.44.01.0010מתייחס לפרט מס'  2בגיליון פרטים מס' D1-736
מעקות בתחום הכביש.
סעיף  5.44.01.0900מתייחס לפרט מס'  3בגיליון פרטים מס' D1-736
מעקות בתחום הרכבת.
תשומת לב המציעים מופנית גם לגיליונות  H2 ,H1 - 736בהם ניתן לראות
את מיקום המעקות בחתכים הטיפוסיים.
סעיף  17.40.2.9000מתייחס לפרט מס' 5א המופיע בתכנית פרטים בגיליון
.6
סעיף  17.40.2.9010מעקה נירוסטה  -מתייחס לפרט מס'  2המופיע
בתכנית פרטים גיליון .6

.11

מסמך ד'  -כתבי פרק 40
כמויות ומחירים

בסעיפים  17.40.2.9000ו 17.40.2.9010-שבפרק זה לא צוין בסוף .1
כל סעיף מהו מספר הפרט השייך לאותו הסעיף .נא הבהרתכם.
.2

.12

ג' 1-כללי
מסמך
מוקדמות ,מפרט
ואופני
מיוחד
מדידה ותשלום
מיוחדים
ומסמך ה'

ע"פ התכניות שיטת הביצוע של  2מהגשרים הינה מקטעים לא.
טרומיים מורכבים ע"י מנוף קרקע .האם ניתן לבצע תכנון אחר מובהר ,כי שיטת ההרכבה שתוכננה ע"י יפה נוף היא באמצעות מנוף.
בכל מקרה בו המציע הזוכה יציע שיטת הרכבה אחרת ,יידרש המציע הזוכה
לפי בחירת הקבלן?
לקבל את אישורה של יפה נוף ו/או מי מטעמה וכן של כל הגורמים הרלונטיים.
מובהר ומודגש ,גם אם תאושר שיטת הרכבה אחרת ,לא תותר כל חריגה
מלוחות הזמנים של הפרויקט בשל השגת האישורים האמורים.
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רשימת התכניות
ומערכת התכניות
.13

.14

עוד מובהר ,כי בכל מקרה לא יותר לשנות את התכנון של הגשר (מקטעים
טרומיים).

ג' 1-כללי
מסמך
מוקדמות ,מפרט
ואופני
מיוחד
מדידה ותשלום
מיוחדים
ג' 1-כללי
מסמך
מוקדמות ,מפרט
ואופני
מיוחד
מדידה ותשלום
מיוחדים

.15

מסמך ב'  -הסכם
ההתקשרות

.16

מסמך ב'  -הסכם
ההתקשרות

.17

מסמך ב'  -הסכם
ההתקשרות

.18

מסמך ב'  -הסכם
ההתקשרות

ככל שהתשובה לשאלה שבסעיף  12לעיל חיובית  -האם ניתן הבקשה נדחית .אין שינוי מהוראות המכרז.
להסיר את הדרישה ליועץ זר/מתכנן מלווה ישראלי?

האם ישנה הגבלת גובה מנופים עקב הקרבה לשדה התעופה?

הגבלות הגובה הינן בהתאם להנחיות רת"א ורש"ת.
המציע הזוכה יידרש לקבל אישור עבודה מגורמי התעופה רת"א ורש"ת כחלק
מהליך הוצאת ההיתרים לביצוע העבודות.
מסמך הנחיות מטעם רת"א המחייב את המציעים ואשר ייחשב חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז מצורף להודעת הבהרה זו כנספח ב'.

הבהרות נוספות
נספח  - 1בנספח  - 1נוסח טופס ערבות ההצעה  -במקום המילה "לחייב" שבפסקה השנייה תבוא המילה "לנערב".
טופס ערבות
ההצעה
נספח  - 2בנספח  - 2נוסח טופס ערבות ביצוע  -במקום המילה "לחייב" שבפסקה השנייה תבוא המילה "לנערב".
נוסח טופס
ערבות
ביצוע
נספח  - 3בנספח  - 3נוסח טופס ערבות בדק  -במקום המילה "לחייב" שבפסקה השנייה תבוא המילה "לנערב".
נוסח טופס
ערבות בדק
סקר יועץ ביטוח המחייב את המציעים ואשר ייחשב חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז מצורף להודעת הבהרה זו כנספח ג'.
סעיף 51
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